
Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu U Libeňského zámku ze dne 14. 10. 2020 

 

Místo konání: Sborovna Gymnázia U Libeňského zámku  

Přítomni: RNDr. František Kosina, ředitel  

1) za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Květuše Martínková, Soňa Svítilová  

2) za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Eva Jirousová, Mgr. Martin Čermák  

Nepřítomni: Mgr. Lukáš Manhart, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Volba předsedy 

3) Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020 

4) Projednání a schválení úprav školního řádu  

5) Informace a opatření ke vzdělávání v souvislosti s COVID 19 

6) Koncepční záměry školy a její další směřování, redukce a úpravy ŠVP 

7) Různé 

1) První jednání školské rady zahájil pan ředitel školy RNDr. František Kosina.  

Seznámil přítomné s programem jednání. Odůvodnil nepřítomnost dvou členů, konstatoval, že školská 

rada je usnášení schopná. 

2) Volba předsedy  

Ředitel školy navrhl novým členům školské rady Ing. Květuši Martínkovou. Členové poté zvolili  paní 

Ing. Květuši Martínkovou za předsedkyni školské rady poměrem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Mgr. 

Lukáš Manhart a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. hlasovali per rollam.  

3) Výroční zpráva 

Slova se ujal ředitel školy RNDr. František Kosina, aby přítomným přiblížil nejdůležitější body 

Výroční zprávy Gymnázia U Libeňského zámku za uplynulý školní rok (všichni členové školské rady 

již před vlastní schůzí obdrželi znění výroční zprávy v elektronické podobě).  

Ředitel školy informoval o změnách v pedagogickém sboru a dále o změně předsedů předmětových 

komisí přírodních věd a tělesné výchovy.  

Školská rada hlasovala pro schválení znění výroční zprávy za školní rok 2019/2020 poměrem hlasů 6, 

0, 0.  Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. Mgr. Lukáš Manhart a prof. Ing. Eva Kislingerová, 

CSc. hlasovali per rollam. 

4) Školní řád  

V dalším bodě pan ředitel školy RNDr. Kosina seznámil přítomné se změnami školního řádu, které 

vyplývají ze vzdělávání distančním způsobem. Tyto změny jsou uvedeny v dodatku ke školnímu řádu. 

Školská rada tento dodatek projednala a hlasovala poměrem hlasů poměrem hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel. Mgr. Lukáš Manhart a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. hlasovali per rollam. 



5) Informace a opatření ke vzdělávání v souvislosti s COVID 19  

Škola je po technické stránce dobře vybavena. Každý učitel má přidělen školní notebook. Distanční 

výuka probíhá dle rozvrhu s redukcí některých hodin. Škola využívá nástroje Google.  

6) Koncepční záměry školy a její další směřování, redukce a úpravy ŠVP 

Ředitel školy RNDr. Kosina seznámil přítomné s koncepčními záměry rozvoje školy. Předmětové 

komise budou pracovat na redukci učiva, které povede k zefektivnění výuky.  

7) Různé  

Schola pragensis a Den otevřených dveří – proběhnou online.  

Úprava časové náročnosti domácí práce žáků. 

 Předsedkyně školské rady Ing. Květuše Martínková navrhla zařadit mimoškolní akce, které 

proběhnou distančním způsobem.  

 

 

 

Zapsal: M. Čermák   Za správnost: E. Jirousová   K. Martínková, předsedkyně  

 


